SOMSEN NIEUWSBRIEF 14

5e Wereldwijde Somsen Reünie

Ook u kunt een steentje bijdragen!

De voorbereidingsgroep is op zoek naar
interessant materiaal voor reünie. Te denken
valt aan foto- en / of filmmateriaal maar ook
andere hobby zaken die betrekking hebben
op onze familie. De bedoeling is om die in
dat weekend te vertonen of tentoon te stellen. Na afloop krijgt natuurlijk ieder zijn
eigendommen terug. U kunt zich aanmelden
bij Ben Somsen [438] via:

Nieuwsbrief 14

Oktober 2016

e-mail: ben.somsen@upcmail.nl

Foto’s 4e Reunie in New-Ulm in 2012

of via telefoonnummer: 075 - 6168523

²

Voorzitter en vertaler (Engels)
Johan Somsen [1089]
Schietbaanweg 11
8162 GP Epe
Tel.: 0578 629 893 / 06 290 324 84
E-mail: johan.f.somsen@wxs.nl

²

Secretariaat:
Berto Somsen [423]
Burg. Wilhelmweg 27
7151 AA Eibergen
tel.: 0545-476 272
E-mail: bc.somsen@kpnmail.nl

²

Penningmeester / webmaster:
Oscar Somsen [2040]
Anemoonstraat 67
1541 AV Koog aan de Zaan
tel.: 075-6415312
E-mail: info@somsen.org

FAMILIEBERICHTEN

In deze rubriek attenderen wij u op de familieberichten die ons bereikten. Wij geven deze graag
aan u door en bedanken iedereen, die de moeite nam ons op de hoogte te stellen van de blijde of
droevige gebeurtenissen in hun en onze familie.

Dit stelt onze adviseur, Dick Somsen uit Zwolle, in staat ons genealogisch bestand ‘up to date’ te
houden en hierover te berichten in de Somsen Horizon en de Somsen Nieuwsbrief.
Wij stellen het zeer op prijs als u uw familieberichten (als kan mét een foto!) per mail toezendt
aan ons via somsengenealogie@kpnplanet.nl of per post: Monteverdilaan 175, 8031 DL Zwolle

Geboren:

29-11-2012: Layna Adele [7936], d.v. Ty Adrian-Lee (Ty) Edwards [3872] en Taryn Michel
(Taryn) Coe [5562]
08-07-2016: Xavi Joaz [7935] z.v. Jasper Roald Somsen [1197] en Frederica Paulina
Jochiena (Jolanda) Gouda [5982]
02-10-2016: Lize René [7947], d.v. Dennis Brummelkamp [1134] en Johanna Maria
(Romy) Habraken [7946]

Layna Adele
[7936]

IBAN: NL 97 INGB 0007 9098 85
BIC: INGBNL2A
t.n.v. Somsen Stichting Koog a/d Zaan

Gehuwd:

22-11-2014: Layne Ronald Somsen [2639] en Katherine Christine Newhouse [7943],
Yankton, SD. USA
Overleden:

27-05-2015: Raymond Frank Penzenstadler [7557], 72 jaar, Dunnellon, FL. USA
15-11-2015: Eleanore Minerva Behm (Ellie) [[2760], 92 jaar, Tucson, AZ. USA
15-05-2016: Raymond William Somsen [815], 69 jaar, Baldwin, WI. USA
03-09-2016: Anna Marie Behm-Stiller [7603], 98 jaar, Oshkosh, WI. USA
De nieuwe Somsen Horizon 31 verschijnt in het voorjaar 2017
Kopij inzenden voor 1 maart 2017

Denkt U aan uw donatie voor 2017?

Raymond
Somsen
[815]

²

Redactie
Harry Somsen [146]
Doetinchemseweg 30
7021 BS Zelhem
Tel.: 0314 621011
E-mail: somsen@oudzelhem.nl

²

Website: www.somsen.org

Layne &
Katherine
[2639 & 7943]

Anna Marie
Behm-Stiller
[7603]

Geef u op voor de reunie!

Dorpshuus IJzerlo 7-9 juli 2017

SOMSEN NIEUWSBRIEF 14

SOMSEN NIEUWSBRIEF 14

WOORD VAN DE VOORZITTER

Deze nieuwsbrief staat in het teken van de voorbereidingen van de
Wereldwijde Somsen Reünie die gehouden zal worden op 8 en 9 juli 2017.
Uitgebreide informatie treft u elders in deze nieuwsbrief aan.

Onze oproep om Oscar te helpen met de organisatie is niet tevergeefs geweest.
Er is een werkgroep bezig met de voorbereidingen en daar ben ik erg blij om. Het
is vooral de doortastendheid van Oscar geweest waardoor de reünie gestalte gaat
krijgen, waarvoor hulde!
In het voorjaar van 2017 verschijnt er geen Nieuwsbrief maar in plaats daarvan
brengen we Somsen Horizon 31 uit met meer informatie over de Reünie.
Voorts is het de bedoeling na de reünie Somsen Horizon 32 te publiceren met
uiteraard veel verhalen en foto’s over de reünie.
Johan Somsen [1089] Dit is alles nog toekomstmuziek maar wel iets om bij stil te staan omdat na de
zomer van 2017, dus na de publicatie van Somsen Horizon 32, vier van de zes
bestuursleden afscheid gaan nemen zoals vorig jaar al is aangekondigd. De zeventigers willen na 20 jaar
het stokje graag aan een jongere generatie overdragen. Dat betekent dat er nog twee vijftigers overblijven: Berto en Oscar. Hoewel ze nog jong van lijf en leden zijn, hebben ze wel ondersteuning nodig. We
hebben een wat groter bestuur nodig want er moet bijvoorbeeld een oplossing gevonden worden om
onze publicaties voort te zetten. De overige werkzaamheden bestaan uit het bijhouden van de website
maar dat wordt al door Oscar gedaan. Een ander heikel punt is het bijhouden van het genealogisch
bestand. Allemaal zaken waarover nagedacht moet worden als we het voortbestaan van de Somsen
Stichting op prijs stellen.
Indien er uit de Somsen familie mensen opstaan om hier een bijdrage aan te leveren kunnen ook volgende generaties geïnformeerd blijven over het wel een wee van onze familie. Het is hoopgevend dat
Oscar mensen bereid heeft gevonden hem te helpen met de reünie. Ik spreek daarom ook de hoop uit
dat er zich Somsens zullen aanmelden om het voortbestaan van de Somsen Stichting mogelijk te maken.

Johan Somsen [1089]

DOE MEE AAN DE 5E WERELDWIJDE REUNIE IN IJZERLO OP 7-9 JULI 2017!
Eindelijk komen de plannen uit!

De 5e Wereldwijde Somsen Reünie zal
worden gehouden in het weekeind van 79 juli 2017. Na twee reünies in Nederland
(1997 en 2007) en twee in de VS
(Baldwin, 2002 en New Ulm, 2012) is het
weer tijd om elkaar te ontmoeten in de
Achterhoek. Onze bijeenkomst is ook
deze keer weer in het buurtschap IJzerlo
waar onze familie ontstaan is, Dit keer in 't
Dorpshuus, een gezellige plek voor ontmoeting en activiteiten. De voorbereidingsgroep is druk bezig een programma
te organiseren dat voor iedereen leuk en
interessant is.

‘t Dorpshuus in IJzerlo

Iedereen is van harte uitgenodigd voor
deze bijzondere gebeurtenis.
De kosten worden ongeveer € 25 per persoon voor het zaterdagprogramma (inclusief
lunch en diner) terwijl de excursie op zondag
ongeveer € 20 per persoon zal kosten.

Help onze voorbereiding door u binnenkort aan te melden. Dit kan per e-mail
naar; info@somsen.org of door op een
andere manier contact op te nemen met
onze webmaster Oscar Somsen [2040].
Vermeld na(a)m(en), leeftijd(en) en [ - ] Pnummer(s). Geef ook Uw e-mail, adres en
telefoonnummer op.

De voorbereidingsgroep zonder Theo Somsen

Wij hopen ook dat zich familieleden uit Nederland melden om te helpen met de concrete
invulling van het programma.

PROGRAMMA:
Vrijdag 7 juli
•

Informeel samenzijn

Zaterdag 8 juli

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Registratie, Koffie, Welkom

Lunch met alle deelnemers

Middagactiviteiten zoals:

Oud Hollandse Spellen

Historische Lezing en Film

Wandelingen en Huifkarritjes

Workshops en Muziek

Foto’s 3e Reunie 2007 in IJzerlo bij Aalten

Bezoek aan onze Somsen Familieboom

Familiediner

Feestelijk Avondprogramma

Zondag 9 juli

•

Georganiseerde Excursies naar één of meer bestemmingen in of rond de Achterhoek

Veel tijd om Familieleden van beide zijden van de Oceaan te ontmoeten!

